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מרים גבהיאיר ניצני

לידי מאמר המתאר תופעה ט�כ  השבוע התג לג ל
נולוגית פלילית חדשה. מחוץ לבתי �לא בארה״ב וב�מה מדינות 
אחרות נתפסו מעופפים להם רחפנים שנשאו �לי נשק, סמים, 
טלפונים סלולריים ועוד �ל מיני מוצרים שקשה להשיג בבתי 
�לא, ומשום מה לא נמ�רים שם בקנטינה. הרחפנים, שהופעלו 

כעל ידי גורמים חיצוניים שקיבלו הזמנות מתושבי ה�לא הח
כביבים, הגיעו עד לחלון התא של האסיר המזמין, פרקו את מר

�ולתם בלי לח�ות לטיפ, ושבו - בדרך �לל - לבסיסם בשלום. 
לא ברור אם ההזמנות לבתי ה�לא בוצעו אונליין, אבל אם �ן 
.yahooאני י�ול להציע לשירות את השם האינטרנטי: מעשיכ

הנזקים של נשק וסמים ב�לא ברורים, ולגבי הטלפונים - מתברר 
שהם מאפשרים לבוסים של ארגוני הפשע להמשיך לנהל את 
עסקיהם הלגיטימיים לגמרי מתוך ה�לא, �ולל גלישה באינטרנט 

ומסחר במטבעות דיגיטליים. 
מאז ומעולם היו הברחות לבתי �לא, אבל הרחפנים מאפשרים 
להבריח סחורה גדולה, קטלנית וב�מויות נרחבות הרבה יותר. 
בתי הסוהר דאגו למנוע בריחה של אסירים באמצעות חומות 

כגבוהות, גדרות תיל וסתימת פרצות מתחת לאדמה ובביוב )אצ
לנו זה פחות הצליח(, אבל לא נער�ו להגן על בית הסוהר מפני 
חדירה של �לי תעופה מהשמיים, שממש לא עולים �מו מסוק 

וניתנים להפעלה על ידי �ל ילד בן 10.
עד שהשב״סים ברחבי העולם ימצאו פתרונות לבעיה, אני מזהה 
�אן הזדמנות עסקית נהדרת לתעשייה הביטחונית הישראלית, 

כש�בר נטרלה ויירטה �מה ו�מה רחפנים עוינים בגבולות יש
ראל. זה הזמן למ�ור לבתי הסוהר ברחבי העולם מער�ות של 
�יפת ברזל )שתשנה את שמה ל״�יפת אברג׳ל״( וטילי נ"מ )נגד 
משלוחים(, �ולל תפעול שלהם בידי חיילים משוחררים שישמחו 

לטייל קצת בעולם. 
אבל למה להסתפק רק בצד של שומרי החוק? אנחנו י�ולים 

כלהציע גם לצד העברייני את שירותינו ואת שמנו הטוב. מפ
עילי מזל"טים וטייסים במיל' יו�לו להוביל להק של רחפנים 
מעבר לסורגי האויב ולספק לאסירים משלוחים מ�ל הבא ליד 
- �ולל ארוחות גורמה דרך החלון, שתייה חריפה, מוצרים 

כמהדיוטי פרי, או אפילו שירותים �מו ערבי שירה בציבור בא
מצעות רמקול שירחף בחלונם וינגן להם פלייבקים של שירים 
ידועים תוך �די שהוא מקרין שקופיות של המילים על קירות 

התא, �די ש�ל האגף יו�ל לשיר בצוותא. 
ברור שהשימוש ברחפנים לא יסת�ם בתרומה למגזר העברייני, 

ויי�נס חזק לעוד תחומים בחיינו. 

ההורים רוצים לוודא שהגננת מתייחסת יפה לילד 
שלהם בגן? שיעלו רחפן שיסייר מעל חצר המשחקים ויעביר 
להם צילומים שיו�יחו שה�ל בסדר עם הילד, ושהוא בסך 
ה�ל מא�יל ילד אחר בקובבות מחול. הגננת מתקשרת לבשר 
שש�חתם להביא עם הילד חיתול להחלפה ו�רגע הוא מריח 
�מו שירותים בתחנת דלק? שלחו רחפן עם החוסרים לעבר הגן. 
הילד המבולבל של�ם ש�ח ב�יתה את מחברת החשבון, ואפילו 
דוקטור למתמטיקה לא מסוגל לחשב את הזמן שייקח ל�ם לנסוע 
להביא אותה בפקקים? תתקשרו לשומר שישלח את המחברת 
של הרחפן עם רחפן. ובהזדמנות זו, אולי שהרחפן גם יעזור לילד 
עם השיעורים, הוא בטוח יידע לעשות את זה יותר טוב מ�ם.

בעיה שעלולה להתעורר בעידן הרחפנים היא שהילדים 
שלנו שולטים ברזי התעופה הרבה יותר טוב מאיתנו, ויהיה 
קצת לא נעים אם אבא יצטרך לבקש מבנו בן הכ8 לעזור לו 
לתפעל את הרחפן, �ך שהוא יו�ל להביא לו מבית המרקחת 
את התרופה נגד �אבי פרקים. אבל �פי שלמדנו מעולמות 

כהטלפון הח�ם, אם תיתנו לנו קצת זמן - גם אנחנו נלמד לה
פעיל את הצעצוע החדש, ובינתיים, נחמד שע�שיו הילדים הם 

אלה שיקבלו אחריות ל�ל נושא ההסעות וההובלות במשפחה 
ויורידו מההורים את הנטל. הרחפנים יו�לו להביא מצר�ים 
מהסופר, לאסוף ניקוי יבש מהמ�בסה, ואולי אפילו להוציא 

כ�סף מה�ספומט. צריך רק לוודא שהרחפן לא ימסור את המ
ספר הסודי לעוברים ושבים או שהשטרות יעופו לו ברוח. 

אני לא ממציא שום דבר �שאני מדבר על רחפנים שיביאו 
משלוחי מזון מהסופר וממסעדות לבתי הלקוחות, ויגרמו 
לשליחים של וולט על הקטנוע להיראות עד�ניים �מו נהגי 
�ר�רות. אמזון התחילו לעבוד על זה, אבל לא בטוח ש�בר 
הבינו איך לוודא שמשלוח של מרק חם לא יהפוך לגשם של 

קניידלך על ראשם של עוברי אורח תמימים. 
נוסף על �ך, לא בטוח אם �בר מצאו פתרון לתרחיש שבו 
משלוח ממעדנייה יותקף באוויר על ידי עורבים רעבים, או 
שאווז בר יגלה את בן הדוד שלו מונח בחמגשית במשלוח 
ממסעדת "אווזי" וירצה לנקום. ב�לל, עם התגברות המגמה 

כהאווירית, הציפורים והעטלפים עשויים להיות מופתעים מה
פלישה של בעלי ה�נף ממשפחת הממונעים למרחב שלהם. 
מצד שני, אולי ע�שיו הם יבינו איך תושבי חיפה מרגישים 
מול ההשתלטות של חזירי הבר על העיר. אם הייתי חקלאי 
שסובל מעופות שאו�לים לו מהעצים, או משקנאים שהפ�ו את 
ברי�ות הדגים שלו לבופה - הייתי ממציא רחפן דחליל )שיקרא 
דחפן או דחלן(, שיהיה למשל רחפן בצורת עיט או בצורת זאב 
מעופף, ויבריח משם את �ל שאר הציפורים. צריך רק לשים לב 
שאחרי תקופה מסוימת הדחפן לא יהפוך בעצמו לציפור מוגנת, 
וגם יז�ה לגיבוי של ועד עובדי התעשייה האווירית שיטענו 
שמ�יוון שהוא מצויד באינטלגנציה מלא�ותית - מגיעות לו 
קביעות, העלאת ש�ר וחופשה שנתית ב�ל מקום שהוא יבחר 

לטוס אליו, בלי שתיגמר לו הבטרייה. 

תחום אחר שאותו הרחפנים י�ולים לשדרג הוא ענף 
המציצנות, ואין ספק שסוטים וסטוקרים שעד היום נאלצו 
לס�ן את נפשם בטיפוס על מרזבים - יו�לו מע�שיו לשבת 

כעל המרפסת עם חצי אבטיח ולשלוח את הרחפן למשימה סו
דית בעורף הש�נה. זה �מובן יפתח תעשייה נוספת, של ספרי 
�תובות של מפורסמים שעשויים להיות יעדים אטרקטיביים 

להצצה ויוגדרו �״שווים רחפן״. 

כיש לקוות שבעתיד הלא רחוק רחפנים יו�לו להוציא במ
קומנו את ה�לב לעשות בגינה, וגם יאספו אחריו את הקקי 

ויטיסו אותו לפח. 
הרחפן יעמוד במקומנו בתור למשרד הפנים ויאסוף דר�ון 

כמחלון ייעודי )רק חשוב לוודא שהוא לא יצטלם במקומנו לת
מונת הפספורט(, ולקשישים יהיה רחפן פיליפיני שייקח אותם 
לטיול בגינה הציבורית, ידחף את �יסא הגלגלים וידאג להם 
לתרופות. רחפן משו�לל במיוחד יו�ל גם לתלות �ביסה, ואם 
אין לך מרפסת תו�ל להשקיע בשני רחפנים שיחזיקו בשמיים 

חבלי �ביסה מתוחים, ללא צורך במרפסת.
�ל הילדים אוהבים בגיל מסוים שהוריהם אוחזים להם בידיים 
ועושים להם את התרגיל המ�ונה "האווירון", אבל מ�יוון שהורים 
נוטים קצת פחות ליהנות מהתרגיל - או לפחות מרגישים שהם 
מיצו אותו החל מהילד השני - מעתה הם יו�לו לקשור את הילד 

לזוג רחפנים שייקחו אותו לאווירון �מעט אמיתי.
המצב החדש יקטין מאוד את השימוש במ�וניות, אבל עלול 
ליצור פקקים בשמיים. זה יצריך נתיבים ייעודיים לרחפנים, 

כ�בישי אגרה לממהרים, שיטור אווירי, מ�מונות מהירות לר
חפנים לא זהירים ובדיקות ינשוף, שיחייבו �ל קבוצת רחפנים 

כלבחור רחפן תורן. אחרי �מה תאונות אוויריות, �ולל פצי
עות �נפיים, יהיו חייבים להסדיר את התחום, אנשים יצטר�ו 
לקבל רישיון להטסת רחפן, ואני גם רואה בדמיוני נקודות 

וקורסים להטסה מונעת.
תהיה �מובן גם תעשייה של מוס�ים לתיקונים ופחחות וביטוח, 
ושרלטנים שיסבירו לך שהלך הגיר ושאצלי ה�ל זה חלפים 

מהיצרן המקורי, שהוא חנות הצעצועים הג׳ונגל של מוטי.
כלא ירחק היום ואנשים יתהדרו ברחפני מותג של ב.מ.וו, מז

רטי ולקסוס, וברחפני ארבעכעלכארבע שי�ולים לטוס גם 
בגשם, בשלג ובבוץ. 

צריך עוד להבין מה עושים במקרה של תאונה, ואיך הרחפנים 
אמורים לעמוד בצד ולהחליף פרטים של הביטוח. 

את הנושא הה�רחי של קללות ב�ביש אפשר לפתור ב�ך 
ששני מפעילי הרחפנים שנקלעו לעימות בדרך, יו�לו לשגר 
האחד לשני קללות בהודעות קוליות בווטסאפ, פלוס אמוג׳י 

של אצבע משולשת. רחיפה נעימה. 
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רק אני והרחפן שלי
רחפנים שנושאים נשק ופלאפונים עד לתאי האסירים בארה"ב כבר הפכו 

לתופעה  אך מדוע שרק המגזר העברייני ייהנה? לניצני הבריקו כמה הצעות 
- מפתרון הקללות בכביש ועד לפיקוח מחמיר בגני ילדים 
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